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ISD Bollenstreek

Bijstandsuitkering voor jongeren tot 27 jaar
Vraag
Mijn zoon van 20 jaar woont thuis en heeft geen
inkomsten en volgt ook geen studie. Komt hij in
aanmerking voor een uitkering?
Antwoord
Jongeren kunnen vanaf 18 jaar in aanmerking komen
voor een bijstandsuitkering. Voor jongeren tot 27
jaar gelden daarbij speciale regels. Jongeren van 18
jaar tot 21 die in een instelling wonen komen niet in
aanmerking voor een bijstandsuitkering.
Waar en wanneer uitkering aanvragen
Voordat een jongere een uitkering kan aanvragen,
vindt eerst een meldingsgesprek plaats met een
medewerker van de ISD Bollenstreek (ISD). De
jongere kan via het Klant Contact Centrum van
de ISD hiervoor een afspraak maken. Dat kan via
telefoonnummer +31 (0)800 95 67 000.

Oproep voor een historisch magazine
De gemeente Noordwijk doet een oproep om verhalen, foto’s en ideeën in te sturen
voor een historisch magazine over de gemeente in coronatijd.
Ons leven op z’n kop
In de jaren 2020 en 2021 zette corona onze levens
op z’n kop. Lockdowns, mondkapjes en een
avondklok behoorden ineens tot ons dagelijkse
leven. Nooit eerder hadden we te maken met
een pandemie. En ook nooit eerder werd onze
eigen lokale omgeving belangrijker dan ooit. We
maakten een praatje aan de deur, gingen thuis uit
eten en deden boodschappen voor de buren die in
quarantaine zaten. Beroepsgroepen stonden voor
grote uitdagingen en leverden enorme prestaties.
Maar ook gingen we ‘en masse’ thuiswerken en gaven
we onze kinderen thuisonderwijs. Werden de horeca,
theaters en niet-essentiële winkels gesloten en ging
het verenigingsleven op slot. Vaak met desastreuse
gevolgen, maar ook met veel nieuwe initiatieven en
alternatieve invullingen.
Geschiedenis
Er is zoveel verdrietigs en indrukwekkends gebeurd,

hoe kijken we hier later op terug? Wat staat er straks
over de jaren ‘20 en ‘21 in de geschiedenisboeken?
Het waren moeilijke tijden, voor sommigen onder
ons nog steeds. Ook waren er mooie initiatieven
die we niet meer (willen) vergeten. In onze dorpen
lieten inwoners, ondernemers en verenigingen veel
veerkracht en saamhorigheid zien. De gemeente wil
dit impactvolle stukje lokale geschiedenis vastleggen
in een historisch magazine. Zodat de verhalen van de
coronajaren in onze gemeente niet worden vergeten.
Oproep
De gemeente heeft hierbij jouw hulp nodig! Welke
initiatieven, verhalen, momenten of personen moeten
volgens jou absoluut in dit historische magazine
terugkomen? Heb je foto’s die niet mogen ontbreken
in dit magazine? Of andere suggesties? Stuur dan
voor 1 oktober 2021 een e-mail met je foto, idee of
verhaal aan het projectteam van het magazine via
historischmagazine@noordwijk.nl

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua

Alleen op afspraak
Maak een afspraak online via noordwijk.nl/afspraak
of bel +31 (0)71 36 60 000.

Onze balie in het gezondheidscentrum is gesloten.

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

U kunt niet zonder afspraak terecht bij de
publieksbalies.

Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

Direct digitaal regelen
Kijk voor alle zaken die u direct digitaal kunt regelen
op noordwijk.nl

Zoekperiode
Een jongere kan niet direct een uitkering aanvragen.
Na het meldingsgesprek met de medewerker van
de ISD gaat een zoekperiode in. Dat betekent dat
de jongere eerst zelf 4 weken actief op zoek gaat
naar werk en/of scholing. Als na afloop van deze 4
weken de jongere geen werk heeft gevonden of niet
teruggegaan is naar school volgt een nieuw gesprek
als de jongere zich weer meldt. De ISD kijkt dan of
een bijstandsuitkering mogelijk is.
Aanmelden voor een studie
De jongere tot 27 jaar is verplicht om een studie te
gaan volgen, tenzij dat echt niet mogelijk is. Als de
jongere een studie kan volgen en Studiefinanciering
krijgt, dan is een bijstandsuitkering niet mogelijk.
Hoogte bijstandsuitkering
De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk
van de leeftijd van de jongere. Voor jongeren van
18, 19 en 20 jaar is de bijstandsuitkering lager dan
voor jongeren vanaf 21 jaar. Dit noemen we de
jongerennorm. Voor jongeren vanaf 21 jaar geldt
de reguliere bijstandsnorm. Bij het vaststellen van
de hoogte van deze reguliere norm is van belang
of de jongere zelfstandig (alleen of samen met een
partner) of inwoont met meerdere personen van
21 jaar of ouder. Als een jongere met meerdere
volwassenen op één adres woont, kunnen de kosten
gedeeld worden en is de norm lager.
Informatie
Voor meer informatie over een bijstandsuitkering, het
maken van een afspraak voor een meldingsgesprek
en de bedragen kunt u terecht bij de ISD.
Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
+31 (0)800 95 67 000 (gratis)
Website:
isdbollenstreek.nl
E-mail: 		
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: 	bezoek aan Voor ieder 1 van uw
woonplaats. Voor de actuele
openingstijden kunt u terecht op de
website voorieder1.nl
Volg de ISD Bollenstreek ook op:
LEES VERDER >>
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Nieuws van de Raad

Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 28 september 2021

167350 - 16 september 2021
Loterijvergunning 11 december VVSB
168728 - Melding klein evenement 26 september
2021 Jeanne D’Arc

Locatie: Raadsvergadering (zie noordwijk.nl/gemeenteraad - vergadering rechtstreeks volgen)

Agenda Gemeenteraadsvergadering 20:00 uur - 23:00 uur*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6a.
6b.
6c.
6d.
6e.
6f.
6g.
6h.
6i.
6j.
7.
7a.
7b.
7c.
8.
9.

Opening
Vaststelling agenda
Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 juni en 13 juli 2021
Vaststelling lijst van ingekomen stukken
Installatie en benoeming
Vaststelling hamerstukken
Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit BP Correctie Zeewaardig fase 3
Raadsvoorstel Bestemmingsplan Duinweg 12 en 12A Noordwijk
Raadsvoorstel Bestemmingsplan Julianastraat 50A Noordwijk
Raadsvoorstel Beleidsplan Civiele Kunstwerken Noordwijk 2021-2024
Raadsvoorstel Grondexploitatie Van de Mortelstraat
Raadsvoorstel Beleidsplan wegen 2021-2024
Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Paraplubestemmingsplan Bouwaanduiding
Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan Herenweg 110a Noordwijkerhout
Raadsvoorstel Uitvoeringsplan Speelruimte 2021-2025
Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan De Zilk Het Zilt
Bespreekstukken
Raadsvoorstel Retail- en Horecavisie
Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan Prins Hendrikweg 17 e.o.
Raadsvoorstel Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen ‘Vomar Maarten Kruytstraat’
Actuele moties
Sluiting

*De eindtijd van de gemeenteraadsvergadering is indicatief. Wijzigingen in de agenda zijn voorbehouden.

Meer informatie

De agenda’s worden definitief vastgesteld ter
vergadering. De actuele agenda’s en de stukken zijn
te raadplegen via noordwijk.nl/gemeenteraad.

Raadsavond beluisteren
Via de website van de gemeente Noordwijk wordt
de raadsavond rechtstreeks uitgezonden via
noordwijk.nl.

Ter inzage
De openbare stukken liggen ter inzage bij de
receptie van het gemeentehuis in Noordwijk.

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via
@raadnoordwijk.

Vergunningaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten
In deze rubriek vindt u informatie over meldingen,
vergunningsaanvragen en verzonden besluiten van
de gemeente en de Omgevingsdienst West-Holland.
Zie de ‘Toelichting’ voor meer informatie over deze
aanvragen en eventuele bezwaar- en/of beroep
mogelijkheden. De officiële bekendmakingen zijn
terug te vinden op het Gemeenteblad op overheid.nl

Gemeente Noordwijk
Rectificatie publicatie
ontwerpbestemmingsplan ‘Middengebied
- Landschapspark’
Middels deze publicatie maken wij kenbaar dat
het ontwerpbestemmingsplan ‘Middengebied Landschapspark’ ter inzage heeft gelegen van 2 juni
tot en met 6 juli 2021. Dit is een week minder dan
de wettelijke termijn voorschrijft. Daarom wordt het
plan nogmaals, voor de resterende periode, ter visie
gelegd. Het plan zal derhalve vanaf 22 september
2021 nog een week ter inzage worden gelegd met
de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen,
zodat een ieder de volledige voorgeschreven zes
weken gelegenheid heeft om op het plan te reageren.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Middengebied Landschapspark’ met plancode NL.IMRO.0575.
BPMGLandschapspark-ON01 ligt vanaf woensdag 22

september 2021 tot en met dinsdag 28 september
2021 ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl Inzage op
het gemeentehuis is ook mogelijk, maar alleen op
afspraak. U wordt echter dringend verzocht het plan
digitaal te bekijken en alleen een afspraak te maken
als dit niet anders kan.
Het bestemmingsplan biedt het juridisch en
planologisch kader voor een partiële herziening van
de bestemmingsplannen ‘Middengebied Zuid’ en
‘Sportfondsenbad’ ten behoeve van het realiseren
van een park en een speeleiland naast de nieuwe
woonwijk Duineveld in het Middengebied.
Iedereen kan in de genoemde termijn een zienswijze
indienen. Zie voor meer informatie de officiële
bekendmaking op officielebekendmakingen.nl

Verzonden besluiten
Noordwijk
162205 - 13 september 2021
Alcoholvergunning Palace Hotel Picképlein
162202 - 13 september 2021
Terrasvergunning Palace Hotel Picképlein
168241 - 15 september 2021
Melding klein evenement 25 september Hoefblad
168522 - 16 september 2021
Ontheffing strandgebruik 22 september afrit 9 en 10
Kijkevents
Noordwijkerhout
166821 - 15 september 2021
Melding klein evenement 25 september Keizerskroon

De Zilk
168636 - 17 september 2021
Objectvergunning 11 oktober 2021 Sasbergen 17
september 2021

Overzicht collectes
• In week 38 is een collecte gepland van de
Nierstichting
• In week 39 is een collecte gepland van HandicapNL

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2021-017554 - 10 september 2021
Herenweg 124 | het maken van een uitweg ivm het
aanleggen van een drinkwaterleiding
2021-017567 - 10 september 2021
Voorstraat 41 (stal - Offemweg 8) | het renoveren en
wijzigen bestemming van stal naar woon functie
2021-017625 - 13 september 2021
Hoofdstraat 92A | het plaatsen van een reclame
lichtbak aan gevel winkelpand
2021-017642 - 13 september 2021
Schoolstraat 1 en 7 | het slopen van alle gebouwen
op beide percelen en het saneren van de grond
2021-017656 - 13 september 2021
Schoolstraat 1 en 7 | het aanleggen van een tijdelijke
parkeerterrein
2021-017676 - 13 september 2021
Schoolstraat | het aanleggen van een tijdelijk
parkeerterrein
2021-017704 -14 september 2021
Lijnbaanweg 34 | het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde
Noordwijkerhout
2021-017520 - 9 september 2021
Leidsevaart 76 | het bouwen van een nieuwe
schuurkas
2021-017703 - 13 september 2021
Herenweg 350 | het bouwen van een nieuwe
bedrijfshal t.v.v. kassen
De publicatie van ingekomen aanvragen is een
kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter
inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn
soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen
in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen
worden geweigerd.

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
Quarles van Uffordstraat 83 | het verbouwen van een
garage tot een accommodatie voor nachtverblijf

LEES VERDER >>
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Noordwijkerhout
2021-010191
Langevelderweg 43 | het vervangen van de
rolgaragedeur door een kozijn met deur en raam
2021-014547
Kerkstraat 109A | het realiseren van 2 appartementen
en bergingen op de begane grond van het pand
2021-013888
Meer weten?
Indien u informatie wenst over de behandeling
van een specifieke aanvraag, dan kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland op
telefoonnummer +31 (0)71 408 32 00, op werkdagen
tussen 9:00 en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen
via infobouwen@odwh.nl

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2021-012376 - 15 september 2021
Ter hoogte van Hoofdstraat 2 | het gebruiken van de
gronden t.b.v. een tijdelijke standplaats
2021-010280 - 16 september 2021
Kerkstraat 50 | het vervangen van de koelmotoren op
het dak
2021-012922 - 16 september 2021*
Gooweg | het kappen van 24 bomen
2021-015800 - 16 september 2021*
Everwijnpark 10 | het kappen van 4 bomen
De Zilk
2021-014635 - 14 september 2021
Prunuslaan 4 | het realiseren van een dakopbouw

*voor deze besluiten geldt een uitgestelde
inwerkingtreding tot na afloop van de bezwaarperiode.

Verzonden besluiten - Beroep
Alleen voor instellen beroep
Noordwijk
2019-009841 - 16 september 2021
Appelhof 16 | het brandveilig gebruik van een
bouwwerk (kinderopvang)

Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal)
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 23
september 2021.

Digitale versie
Toelichting
Aanvragen vergunning
• Voor het aanvragen van een vergunningen
voor een evenement of bijvoorbeeld een
terrasvergunning moet u bij de gemeente zijn. Het
gaat om aanvragen op basis van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV). Deze aanvragen
worden behandeld door de gemeente.
• Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een
omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u
gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie
plaatst of een boom wilt kappen. Deze vergunning
kunt u aanvragen via omgevingsloket.nl
Deze aanvragen worden behandeld door
Omgevingsdienst West-Holland.
Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage
De publicatie van ingekomen aanvragen is een

noordwijk.nl/gemeenteberichten
kennisgeving. Dit betekent niet dat de aanvragen
ter inzage liggen. De binnengekomen aanvragen
zijn soms nog niet volledig. Ook kunnen er nog
veranderingen in worden aangebracht.
Reageren op aanvragen
Als er nog geen besluit is genomen dan kunt u ook
geen bezwaar indienen.
Indienen bezwaar en/of beroep
Als u van mening bent dat u door een besluit wordt
benadeeld dan kunt u in veel gevallen in bezwaar of
beroep. Welke procedure er gevolgd moet worden,
verschilt per situatie. Voor de mogelijkheden
verwijzen we u naar de officiële bekendmaking in
het Gemeenteblad van de gemeente Noordwijk op
overheid.nl Houd wel altijd goed de termijnen in de
gaten. Meer info: noordwijk.nl/bezwaarenberoep

Colofon
Voor meer informatie over de producten en
diensten en de openingstijden van de gemeente:
noordwijk.nl
Contact met de gemeente
Bel (071) 36 60 000 (werkdagen 08:30 - 17:00 uur)
of e-mail: gemeente@noordwijk.nl
Ook via sociale media bereikbaar
: @noordwijkzh
: facebook.com/gemeentenoordwijk
: instagram.com/gemeentenoordwijk
De gemeente Noordwijk is niet aansprakelijk
voor de redactionele inhoud van deze krant.

